
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr 1-5/1 

 

 

Tallinn       12. veebruar 2013  

       

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.30 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Jaan Marjundi, Marje Riis, Tanel Keres, Marika Vihermäe, Toomas Undusk, 

Angelica Udeküll 

Puudus: Valdo Vokksepp 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

 

1. 2012. a tööplaani täitmisest 

2. Arengukava arutelu ja muudatuste  sisseviimine- järgmisel koosolekul  

    2013. a vastuvõtt ja uute õppekavade kooskõlastamine 

3. Eelarve 2013 

4. Kooli nõukogu 2012. a tööaruanne 

 

 

KUULATI: 

Tanel Keres- tänane päevakord on eelnevalt tutvumiseks saadetud teile meilile. 

Meeli Kaldma- arengukava muudatusi alles vaatame läbi ja ettepanekud kinnitame 

tänasel juhtkonna koosolekul, seega teen ettepaneku jätta see punkt tänasest arutelust 

välja ja asendada vastuvõtu ja uute õppekavade teemaga. 

Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

1. 2012. a tööplaani täitmisest 

1.1. Tanel Keres- tööplaan sai kõigile tutvumiseks saadetud (lisatud protokollile).  

Kas midagi on lisada? 

 Meeli Kaldma- õppekavade arendus on saanud süsteemseks, õppekavanõukogud 

käivad koos ja tegutsevad. Rõõmustab see, et valminud on abikoka õppekava, mis 

võimaldab senisest paindlikumalt läheneda hariduse andmisele. 



Tugisüsteemi loomine- jaanuaris oli projekti lõpukonverents, koolis on tekkinud korralik 

võrgustik, millest on abi õpilastele, seda näitab ka õpilasküsitlus. Väljalangevus põhikooli 

baasil on langenud. 

Riiklik koolitustellimus sai täidetud. 

Õpilasvahetuse projektid on olnud edukad.    

1.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

2. 2013. a vastuvõtt ja uute õppekavade kooskõlastamine 

2.1. Toomas Undusk- kas töökohapõhiseid võtate ka vastu? 

 Meeli Kaldma- plaanis on küll 4 erialal. 

 Jaan Marjundi- kas on võimalik täita ära ka? 

 Meeli Kaldma- jah, sest need on inimesed, kes juba töötavad erialal ja soovivad 

saada tunnistust. Arvan, et selle baasilt on võimalik ära teha ka abikoka kutseeksam. 

Vastuvõtuplaan on üpris optimistlik aga me ei pruugi niipalju põhikooli rühmi võtta. 

 Tanel Keres- meie kooskõlastust ootavad uued õppekavad, mis said kõigile 

tutvumiseks saadetud: 

Jrk 

nr. Õppekavarühm 

Õppekava 

nimetus Kutseõppe liik 

1. 

Majutamine ja 

toitlustamine Abikokk Põhihariduse nõudeta kutseõpe 

2. 

Majutamine ja 

toitlustamine Toitlustusteenindus Kutsekeskharidusõpe 

3. Hulgi- ja jaekaubandus 

Müüja 

(toidukaubamüüja) Kutseõpe põhihariduse baasil 

 

2.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks ja kooskõlastame õppekavad. 

 

3. Eelarve 2013 

3.1.  Tanel Keres- kas palgatõus on sisse arvestatud? 

 Meeli Kaldma- jah, jagasime selle ära, õpetajate põhipalga tõstsime 715 € peale. 

Langeb ära administreerimiskuludest raamatupidamisteenuse sisseostmine seoses 

üleminekuga tsentraliseeritud raamatupidamisele. Majanduskulud kasvavad, 

Linnavalitsuse söögikohast loobume, etteteatamine toitlustusteenuse pakkumise 

lõpetamisest on tehtud. 

 Jaan Marjundi- IT kulusid oled tõstnud? 

 Meeli Kaldma- jah, kuna järgmises arvutiklassis lähevad seadmed vahetamisele. 

3.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks (eelarve lisatud protokollile). 

 



4. Kooli nõukogu 2012. a tööaruanne 

4.1.  Tanel Keres- tööaruanne sai teile tutvumiseks saadetud (lisatud protokollile). 

4.1.1. Otsus: Kooskõlastame tööaruande. 

 

Järgmine koosolek toimub 21.05.2013 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija 
           












